
Pro 2. ročník 

 

Vážení rodiče, 

 

ve školním roce 2022/23 budou žáci 2. ročníku naší školy z důvodu zkvalitnění výuky 

používat níže uvedené pracovní sešity. Nabízíme Vám, že pracovní sešity žákům objednáme 

hromadně a Vy uvedenou částku zaplatíte do 10. 6. 2022 na účet školy 123-2654680227/0100 

(do zprávy pro příjemce uveďte: PS jméno, příjmení dítěte, variabilní symbol 22023). 

Jestliže nebude částka do uvedeného termínu připsána na účet školy, předpokládáme, že si 

sešity zakoupíte sami.   

 
Pokud škola za nákup pracovních sešitů obdrží množstevní slevu, finance využijeme na zakoupení 

učebních pomůcek. 

Mgr. A. Grajciarová, ředitelka, Základní škola Zlín, Mikoláše Alše 558, příspěvková organizace 

 

 

• Český jazyk 2 – PS – učení s myškou Všudybylkou (TS 80-87433-15-7)         57 Kč  

• Písanka 2. r. – 1. pololetí (Nová škola, s. r. o. NS 2–78)                                    24 Kč 

• Písanka 2. r. – 2. pololetí (Nová škola, s. r. o. NS 2–79)                                    24 Kč 

• Matematika 2/1 NG– pracovní učebnice (Fraus FR 80-7489-456-5)             139 Kč 

• Matematika 2/2 NG– pracovní učebnice (Fraus FR 80-7489-457-2)             139 Kč 

• Prvouka 2- pracovní sešit (NS 2-32)                                                                   64 Kč                                                                            

                                                                                                                            _____________

                                                                                             cena celkem              447 Kč                                                              

                                                                                                                

 

                                                                                                                                

Pro 3. ročník 

 

Vážení rodiče, 

 

ve školním roce 2022/23 budou žáci 3. ročníku naší školy z důvodu zkvalitnění výuky 

používat níže uvedené pracovní sešity. Nabízíme Vám, že pracovní sešity žákům objednáme 

hromadně a Vy uvedenou částku zaplatíte do 10. 6. 2022 na účet školy 123-2654680227/0100 

(do zprávy pro příjemce uveďte: PS jméno, příjmení dítěte, variabilní symbol 32023). 

Jestliže nebude částka do uvedeného termínu připsána na účet školy, předpokládáme, že si 

sešity zakoupíte sami.   

 
Pokud škola za nákup pracovních sešitů obdrží množstevní slevu, finance využijeme na zakoupení 

učebních pomůcek. 

Mgr. A. Grajciarová, ředitelka, Základní škola Zlín, Mikoláše Alše 558, příspěvková organizace 

 

 

• Matematika 3/1 - NG– PS hybridní (Fraus, FR 80-7489-570-8)                         65 Kč  

• Matematika 3/2 – NG-PS hybridní (Fraus, FR 80-7489-571-5)                    65 Kč  

• Angličtina Chit Chat 1 – Czech Aktivity Book (Oxford, OX 437832-2)        280 Kč 

• Český jazyk 3 PS (DŘ) Učíme se s vílou Hvězdičkou (NSB 33–60)                80 Kč

           __________ 

                                                                                          cena celkem    490 Kč 

 

 

 

 

 



 

 

Pro 4. ročník 

 

Vážení rodiče, 

 

ve školním roce 2022/23 budou žáci 4. ročníku naší školy z důvodu zkvalitnění výuky 

používat níže uvedené pracovní sešity. Nabízíme Vám, že pracovní sešity žákům objednáme 

hromadně a Vy uvedenou částku zaplatíte do 10. 6. 2022 na účet školy 123-2654680227/0100 

(do zprávy pro příjemce uveďte: PS jméno, příjmení dítěte, variabilní symbol 42023). 

Jestliže nebude částka do uvedeného termínu připsána na účet školy, předpokládáme, že si 

sešity zakoupíte sami.   

 
Pokud škola za nákup pracovních sešitů obdrží množstevní slevu, finance využijeme na zakoupení 

učebních pomůcek. 

Mgr. A. Grajciarová, ředitelka, Základní škola Zlín, Mikoláše Alše 558, příspěvková organizace 

 

 

• Matematika 4/1 – pracovní sešit – nová generace (FR 80-7489-665-1)      65 Kč                                 

• Matematika 4/2 – pracovní sešit-nová generace (FR 80-7489-666-8)         65 Kč  

• Český jazyk 4 PS (DŘ) Čtení s porozuměním (NSB 44-60)                           80 Kč                                

• Angličtina Chit Chat 2 – Czech Aktivity Book (Oxford, OX 437846-2)   280 Kč  

                                                                                                                              __________  

                                                                                Cena celkem                           490 Kč 

  

 

Pro 5. ročník 

 

Vážení rodiče, 

 

ve školním roce 2022/23 budou žáci 5. ročníku naší školy z důvodu zkvalitnění výuky 

používat níže uvedené pracovní sešity. Nabízíme Vám, že pracovní sešity žákům objednáme 

hromadně a Vy uvedenou částku zaplatíte do 10. 6. 2022 na účet školy 123-2654680227/0100 

(do zprávy pro příjemce uveďte: PS jméno, příjmení dítěte, variabilní symbol 52023). 

Jestliže nebude částka do uvedeného termínu připsána na účet školy, předpokládáme, že si 

sešity zakoupíte sami.   

 
Pokud škola za nákup pracovních sešitů obdrží množstevní slevu, finance využijeme na zakoupení 

učebních pomůcek. 

Mgr. A. Grajciarová, ředitelka, Základní škola Zlín, Mikoláše Alše 558, příspěvková organizace 

 

 

• Matematika 5 pro ZŠ– nová generace – PS 1 hybridní (FR 80-7489-779-5)     65 Kč 

• Matematika 5 pro ZŠ – nová generace – PS 2 hybridní (FR 80-7489-780-1)    65 Kč 

• Český jazyk 5 – PS NOVĚ pro 1. pololetí – Nová škola, s.r.o (NS 5-60)            47 Kč 

• Český jazyk 5 – PS NOVĚ pro 2.pololetí – Nová škola, s.r.o (NS 5-61)             47 Kč 

• Project 1- Workbook Pack CZ (Oxford, OX 476485-8)                  320 Kč 

 

                                                                                                                       ______________ 

                                                                                        Cena celkem                         544 Kč 

 


